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 ك النص ه يف سِبُرِووَد التفريع

 إعداد

 عربية بالقاهرةأستاذ البالغة كالشقد السداعد في كمية المغة ال
  :خلصصامل

التفريػػه هػػه ألػػػد الفشػػهف التد ييػػة التػػػي اتزػػس  ػػن يالل ػػػا التساسػػ  الشرػػػي 
كالترابط الجسمي ، كهه ذك داللة عشد أصػحا  التػد ييات تختمػن عػن داللتػ  
عشد الخطيب القزكيشػي ك درسػة الستػييرين، كيتشػاكؿ البحػف التفريػه بػالسف ـه 

عمػػػس أساسػػػ  ذلػػػ  التػػػرابط الشرػػػي  عشػػػد أصػػػحا  التػػػد ييات كالػػػ   اتحقػػػ 
 السقرهد.

 كيقه البحف في  قد ة كفرمين 
الفرػػا الكؿ ) ا التفريػػه ا ريػػا ر ،  ذػػرح السرػػطمس  ػػن الشاليػػة المغهيػػة ، 

 كآراء البالغيين لهل  ، كايتالؼ العمساء في  دلهل  .
 الفرا الثااي ) التفريه كالدب 

ية ، كالػػدكر الػػ    قػػهـ بػػ  اهضػػس السقرػػهد بالدػػب   ييػػارا  ػػن  عػػااير الشرػػ
 التفريه في تحقي  ه ا السييار ، كسا  حما السمه  إلس عشاصره الستعددة .

الخطيػػب  - الفشػػهف التد ييػػة -   الػػش سػػب   - التفريػػه الكلماااا الماتاةيااة  
 . درسة الستييرين -القزكيشي 
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Branching and turning it into the text 
Set up 
Atef El-Akrat 
Professor of Eloquence and Assistant Criticism at the 
Faculty of Arabic Language in Cairo 
Abstract 

One of the most used rhetoric styles and subject of 

difference among scholars is evacuation style. It was 

mentioned at AlKhateeb AlQiswini and other explainers 

in one meaning and mentioned at rhetoric styles scholars 

with another meaning. This study dealt with this style 

according to the second meaning where the researcher 

found that style achieves both coining and correlation 

among sentences. This is one of the text criteria in the 

modern studies . 

This study consists of introduction explains the reason to 

choose this subject and two chapters. The first chapter 

(theoretical side of evacuation) concerns with the concept 

and its meaning in addition to several language 

instructions titled with this name. 0 

The second chapter (coining and evacuation) explains 

what is meant by coining criterion in relation to 

evacuation style through analyzing it into its containing 

language elements . 

This study explains the importance of studying rhetoric 

styles in relation to text correlation and the role of these 

styles in achieving this correlation. 

Keywords: Branching - Text Spek - Exquisite Arts - Al-

Khatib Al-Qazvini - School of the Late Ones. 
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 املقدمة
عمػػػػس سػػػيداا هللا رسػػػهؿ   كعمػػػس آلػػػػ  الحسػػػد و، كالرػػػالة كالدػػػالـ 

 كصحب ، ك ن كااله كبعد،
ف  ا البحف اتشاكؿ ألػد السػاليب البالةيػة التػي كثػر يػالؼ العمسػاء 

أسػػمه  اتػػدك فػػي  التفريػػه، كقػػد رأا البالػػف أف التفريػػهلهل ػػا، كهػػه أسػػمه  
ن الجسا ، كأف ه ه التشية تدتغرؽ عدًدا     كتعال   كترابط     المغهية تساس   يت  ش  ب  

الكثيرة التي اتم تهزيع ا عمس عدة أبيات شعرية أك عدة أسػطر اثريػة فيتحقػ  
ػػي، كهػػه ألػػد السعػػااير التػػي اتقػػهْ   ػػن يالل ػػا الػػش  فػػي  ـ ش ػػا الْدػػب   الشر  

 الدرس الحداف.
 كجاء البحف في  قد ة كفرمين)

 ا رًيا. التفريهالفرا الكؿ) 
د التفريهقرػػهد بػػكقػػن عمػػس ايػػتالؼ العمسػػاء لػػهؿ تحداػػد الس ، كتعػػد 

 التشس المغهية التي اشطت  عمي ا ه ا السرطمس.
 كالدب . التفريهالفرا الثااي) 

اهضس السقرهد بسييار الدب  في الدراسػات الحداثػة، ككيػت اػتم هػ ا 
كتحميػػػا السػػػمه  إلػػػس عشاصػػػره  ؟ كيقػػػـه بسعالجػػػةالتفريػػػهالدػػػب  فػػػي أسػػػمه  

اة  ل . المغهية السكه  
- ػن إ سػاف بيهسيػة التػد ه فػي بشػاء الػش  كيعػال    كالبالف اشطمػ 
 أثر التد ه في التركيب كالش م. - ن يالؿ ه ا السمه 

 وهللا المىفق وهى الهادي إلى سىاء السبيل
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 الفصل األول
 نظرّيا التفريع

 :يف الخلغة التفريع
هػػر) االفػاء كالػراء  كالعػين  أصػا اصػحيس اػدؿ  395قاؿ ابن فػارس ات

م ه    تهغ. عمس ع  س ه   كس   كارتفاع  كس 
 أعمس الذيء. هكه

الفرع )  ردر فرعت الذيء َفر ًعا) إذا َعَمهت  ا 
 .ر1ا

كفػػْرع  ػػن الصػػا  السدػػاخَا) اسػػتخرج ا كجعم ػػا فركًعػػا،   قػػاؿ) فػػالف  
 .ر2المسداخا التفريهلدن  

) أ  كث رتعَ كفرْ   .ر3ات الغراف 
تخراج  شػ ، كيػدؿ عمػػس اػدؿ عمػس التهليػد  ػن الصػا، كاالسػ التفريهفػ

 البالغي. التفريهالتكثير كالزيادة، كه ه السعااي هي التي ت مسس في أسمه  
 :عند البالغًني التفريع

ا  عشػػس كالػػد اافػػرد بػػ  ابػػن ريػػه عشػػد البالغيػػين  عػػاف  ثالثػػة،  ش ػػلمتف
ا، كذكر أا  لم   دت  ريع الجمعتاهػر كسْساه ا654تصبه السرر  اأبي اإل

هػػي إ ػػا  ة  فيكػػهف  تتكػػَره، كعْرفػػ  بقهلػػ ) أف اتػػدأ الذػػاعر بمف ػػإلػػس اسػػتخراج
إلػػس أسػػساء كصػػفات اتفػػْرع   ػػن  اسػم كم ػػا صػػفة ثػػم  كررهػػا فػػي التيػػت  زػػافةً 

 هػر)356الستشتي اتجسمت ا أاهاع  ن السدح كغيره كقهؿ أبي الطيب 

                                           

 ـ.1979، تحقي ) عتد الدالـ هاركف، اذر دار الفكر، 4/491ر  قاايس المغة، 1ا
ق، كالسعجػم الهسػيط، 1361يريػة، ال  3، لمفيركزآبػاد ،  2/66ر القا هس السحػيط، 2ا

  جسه المغة العربية بالقاهرة. 3،  2/769
 .2/66ر القا هس السحيط، 3ا
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 أان ابننننننننننِء اأان ابنننننننننن  ا  أان ابننننننننننء اأ  نننننننننن    
 

ننننننننن ا ا أان ابنننننننننِء    اأط اع ننننننننن  ا أان ابنننننننننِء اأان ا
 أان ابننننننننننِء اأا ننننننننننن ي  أان ابننننننننننِء اأبنننننننننن اي 

 
 أان ابننننننننننِء اأ ننننننننننن    أان ابننننننننننِء اأ  ا نننننننننن  ا  

ننننننننننننن  ا    ط يننننننننننننِو األعننننننننننننن    ط ينننننننننننننو اأع ا
 

ننننننننننننننل     ط يننننننننننننننو اأبلنننننننننننننن  ا ط يننننننننننننننِو اأ  ا
 حدينننننننننننِد اأان احلننننننننننن   حدينننننننننننِد ا اننننننننننن   

 
 (1)حديننننننننننِد ا ِ نننننننننن   حديننننننننننِد ا  ل نننننننننن   

 ػػن أسػػمه ، كهػػ ا  كثػػرصػػبه   طمػػ  عمػػس أعشػػد ابػػن أبػػي اإل التفريػػهك  
 لا  اهع  ش  في رأ  . التفريهإلس با   ألدها، كأضاَف 

، قػػػػاؿ التفريػػػػهن بػػػػديهؿ هػػػػ ا الشػػػػهع فػػػػي بعػػػػل  البالغيػػػػيكلػػػػم اػػػػرض 
الدػػػيه ي) اقػػػالها) كفيػػػ  ا ػػػر ف ػػػه بتعداػػػد الرػػػفات َأادػػػب. قمػػػت) كبالترداػػػد 

 .ر2اأادب كأادبا
هػه اعتبػاره  التفريػهكال   دَعا السرر  إلس إدياؿ ه ا السػمه  فػي 

شػػتس، كهػػ ا كاضػػس  ػػن الذػػاهد الػػ    سػػة السكػػررة أصػػاًل تتفػػرع  شػػ   عػػاف  الكم
رده، فكمسػػة اأاػػاا فػػي التيتػػين أصػػا  تفػػْرع  شػػ  عػػدة أكصػػاؼ، ككػػ ل  كمسػػة  أك 

 ا هياا في التيت الثالف، ككمسة الدادا في التيت الرابه.
مػس فػركع ككيا    عم  ا ه ا اإلدياؿ لين قاؿ) الف كا بيػت اشطػه  ع

 .ر3ا ن السعااي شتس  ن السدح تفْرعت  ن أصا كالدا

                                           

، تحقيػ  د/ 372الذػعر كالشثػر كبيػاف إعجػاز القػرآف، صتحرير التحتير في صػشاعة ر 1ا
ـ، كالبيػات 1995-هػػ1416لفشي هللا شرؼ،   السجمس العمس لمذئهف اإلسال ية 

بتحقي  د/ عتد الهها  عزاـ،   كتا  الجس هريػة لمتػراث،  66، صفي داهاف الستشتي
 ـ.2666

 -هػػػػػ1358،   الحمتػػػػي، 124ف فػػػػي عمػػػػم السعػػػػااي كالتيػػػػاف، صشػػػػرح عقػػػػهد الجسػػػػار 2ا
 ـ..1939

 . 372ر تحرير التحتير، ص3ا
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كالصػػا فػػي رأ ػػ  هػػه هػػ ه الكمسػػة التػػي بػػدأ ب ػػا الذػػاعر كال ػػ ، ثػػم 
 كررها في بقية التيت.

 ف سا السذ هراف عشد البالغيين.لمتفريه عشده أ ا السعشياف اآليراف 
 هػػػػػر، كاعتسػػػػده الخطيػػػػب463الكؿ) ذكػػػػره ابػػػػن رشػػػػي  القيركااػػػػي ات

 هػر في تمخير ، كسار عمي  أصحا  الذركح.739القزكيشي ات
ع  شػػ  كصػػًفا ر   أف  قرػػد الذػػاعر  كصػػًفا  ػػا، ثػػم   فػػقػػاؿ ابػػن رشػػي ) ا

 آير ازيد السهصهؼ تهكيًدا احه قهؿ الك سيت)
نننننننننننب    ا  نننننننننننو  ننننننننننن  ن     أحالِمكنننننننننننجل أ  

 
ان نننننننن ِ   ننننننننا   نننننننن  اأك   ك نننننننن   منننننننن لِكجل ِي  

 .ر1التذتي   شفاء ه ه بذفاء ه ها ع شيًئا آيرفهصن شيًئا ثم فرْ   سس
ككػػيف التفريػػه ال  كػػهف إال فػػي الذػػعر، كربسػػا  االذػػاعراكاػػْ  عمػػس 

كػم    قرد الش ر، كلكػن تعريػت الخطيػب أدؽ ف ػه اأف ا ث تػَت لستعم  ػ  أ ػر  ل 
 .ر2ابعد إثبات  لستعم    ل  آيرا

ذكك عقػػهؿ  مففػػي قػػهؿ الك سيػػت الدػػاب   سػػدح الذػػاعر آؿ التيػػت بػػيا 
اجحة كعقهل م تذفي الج ػا، كسػا أا ػم  مػهؾ كأشػراؼ د ػاؤهم تذػفي الَكَمػب ر 

ػػ   جشػػػهف  حػػدث ل ادػػاف  ػػػن عػػل الكمػػب، كال دكاء لػػػ  أاجػػه  ػػػن ب  كهػػه اش 
م بذػػفاء ألال  ػػم  ػػن داء الج ػػا كصػػف ع عمػػس كصػػف مشػػر  دـ  مػػ .. ففػػرْ    

 .ر3ابذفاء د اخ م  ن داء الَكَمبا

                                           

، تحقيػ  د/ الشتػه  عتػد الهالػد شػعالف،   2/636ر العسدة في صشاعة الذعر كاقده، 1ا
 ـ.2666 -هػ1426ااجي، اذر  كتبة الخ

 ،    كتبة اآلدا ، القاهرة.4/57،  ه البغية ر اإل زاح لتمخي  السفتاح2ا
، ضػسن كتػا  شػركح التمخػي  ر  خترر سعد الػدان التفتػازااي عمػس تمخػي  السفتػاح3ا

 ،   دار الكتب العمسية، بيركت.4/385
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التعقيػػػػب الرػػػػهر   التفريهراد بػػػػكاقػػػػا الدسػػػػهقي عػػػػن الفشػػػػر  قهلػػػػ ) اأ
كالتبيية في ال كر كسا اشتئ عش  لفظ الهصن، ال أف شفاء الد اء  ن الكمب 

ريػػه بيش سػػا فػػي ء ألال  ػػم لدػػقاـ الج ػػا، إذ  ال تف تفػػرع  ػػن الهاقػػه عمػػس شػػفا
 .ر1اافس ال ر أصاًلا

الثػااي  ػن الكؿ ع تفػر  بب عمػس ذلػ  قػاخاًل) اكالحاصػا أف السػراد كعقْ 
  ااشًئا ذكره عن ذكر الكؿ ليف جعا الكؿ كسيمة لمثااي أ  كالتقد ػة كها

السػػػتكمم ال  دػػػتقا عػػػن ذكػػػر الكؿ،  دكالته ئػػػة لػػػ  لتػػػس إف الثػػػااي فػػػي قرػػػ
كلػػػيس السػػػراد بتفرعػػػ   شػػػ  ترتبػػػ  عميػػػ  باعتبػػػار الهجػػػهد الخػػػارجي إذ  ال تفػػػرع 

 .ر2ابيش سا أصاًل ب  ا السعشسا
 -عمػس هػ ا السعشػس -التفريهرػهد بػكهي كمسة   سة في تهضيس السق

فػػػاف السعشػػػس الثػػػااي ال  كػػػهف فر ًعػػػا عػػػن الكؿ فػػػي لقيقػػػة ال ػػػر، كلكػػػن فػػػي 
الترتيػػػب الػػػ كر ، فالذػػػاعر أثتػػػت لمسسػػػدكلين شػػػفاء د ػػػاخ م  ػػػن الكَمػػػب بعػػػد 

 إثبات الذفاء لمعقهؿ  ن الج ا.
ريػػػه هػػػه السذػػػ هر عشػػػد البالغيػػػين، كالػػػ   ارتزػػػاه كهػػػ ا السعشػػػس لمتف

صػػبه السرػػر  أصػػحا  الذػػركح، كذكػػره ابػػن أبػػي اإل ، كسػػار عميػػ الخطيػػب
 ابػػػن السعتػػػز ريػػه، كاستذػػػ د لػػػ  بقػػػهؿلمتفضػػسن السعػػػااي الثالثػػػة التػػػي ذكرهػػػا 

 )قر 296ات
نننننننننننننننننند  منننننننننننننننننء أا نننننننننننننننننن ا   كالِمننننننننننننننننن  أ  

 
نننننننننننننن ِ  مننننننننننننننء طنانننننننننننننن    (3)   نننننننننننننِدي أك 

 
                                           

، 4/385 ، ضػػػػسن كتػػػػا  شػػػػركح التمخػػػػي ر لاشػػػػية الدسػػػػهقي عمػػػػس  خترػػػػر الدػػػػعد1ا
386.، 

 .386، 4/385عمس  خترر الدعد، ر لاشية الدسهقي 2ا
 .374ر تحرير التحتير، ص3ا
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ريػه، هػػر ضػسن السعشيػين لمتف686 الػ  ات كسا ذكػره بػدر الػدان بػن 
هد، شاهًدا لمكسيت كشاهدان البن السعتز، ألدهسا  ا ذكره ا شه  ةكأكرد ل  ثالث
دع كال ػ  فػْرع  شػ  يػصػبه كعقػب عميػ  قػاخاًل) افتيشػا هػه  رػن ابن أبػي اإل

 .ر1اكصن ك   كعدها
فقػػاؿ) اكلػػم اش ػػر  التفريػػهكرفػػل الدػػبكي أف  كػػهف  هػػ ا التيػػت  ػػن 

الدػاب  اأ  ابن  ال  في التيت التحاد الهصن بالذػفاء بػا أسػشد  ػه التيػت 
 .ر2ابيت الكسيتر قهؿ ابن السعتز...ا

هػػر هػه الػ   عشػد ابػن رشػي  684عشد لاـز القر ػاجشي ات التفريهك 
كالخطيب، كجاء تعريف   بدهً ا، ككال   عمي  كاضًحا، فيشدرج في  بيت ابػن 
) اهػػػػه أف  رػػػػن الذػػػػاعر شػػػػيًئا  السعتػػػػز الػػػػ   اعترضػػػػ  الدػػػػبكي قػػػػاؿ لػػػػاـز

ء آيػػر اهصػػن برػػفة  ساثمػػة أك  ذػػاب ة، أك بهصػػن  ػػا ثػػم امتفػػت إلػػس شػػي
صػػن بػ  الكؿ فيدػػتدرج  ػػن ألػػدهسا إلػس اآليػػر، كيدػػتطرد بػػ    خالفػة لسػػا ك 
إلي  عمس ج ة تذتي  أك  فاضمة أك التفات أك غير ذلػ   سػا اشاسػب بػ  بػين 

 .ر3ابعل السعااي كبعل فيكهف ذكر  الثااي كالفرع  عن ذكر الكؿا
تحػاد الهصػن فػي بيػت الكسيػت، كيشفػي فاذا كاف الدبكي اش ر إلػس ا

تعريػػت عشػػد فػػاف هػػ ا التفريػػه عمػػس أساسػػ  أف  كػػهف بيػػت ابػػن السعتػػز  ػػن ال
الهصػػن السساثػػا أك السذػػاب  أك السخػػالن،  لػػاـز اديمػػ  فيػػ  ليػػف جػػاء فيػػ 

                                           

، تحقيػػػػ  د/ لدػػػػشي عتػػػػد الجميػػػػا 239ر السرػػػػباح فػػػػي السعػػػػااي كالتيػػػػاف كالتػػػػد ه، ص1ا
 .1989اهسن،    كتبة اآلدا ، 

 .4/385ضسن كتا  شركح التمخي   ر عركس الفراح في شرح تمخي  السفتاح،2ا
دار  3، تحقيػػ ) هللا الحتيػػب بػػن الخهجػػػة،  59 ػػاج التمغػػاء كسػػراج الدبػػاء، صر  ش3ا

 الغر  اإلسال ي.
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 .ر1اعشده اهع  ن االستطراد كسا عشد ابن رشي  التفريهك 
 :ريعفاألسخلىب الثانٌ لخلت

ػير عمػس ألدػشة الذػعراء  ػن السػمه  الدػاب ، كهه الكثر ذكًرا كال س 
هػػػػػػر بقهلػػػػػ ) اأف  ييػػػػػ  الذػػػػػاعر فػػػػػي كصػػػػػن  ػػػػػن 571َعْرفػػػػػ  البغػػػػػداد  ات

الكصػػاؼ فيقػػػهؿ)  ػػػا كػػػ ا، فيشعػػػت شػػػيًئا  ػػػن الشػػػياء اعتًػػػا لدػػػًشا ثػػػم  قػػػهؿ) 
 .ر2ابيفعا  ن ك اا

بػػالسعشس الػػ   عشػػد الخطيػػب،  التفريػػهالتػػد ييات   كقػػد تػػرؾ أصػػحا
السػػمه  ضػػسن التػػد ه، كا سػػها عميػػ ، قػػاؿ ابػػن لجػػة الحسػػه   كايتػػاركا هػػ ا

ريػػه قدػػًسا ثااًيػػا لػػم اػػ كره فذكػػر صػػالب اإل زػػاح لمتاهػػػر فػػي ذلػػ ) 837ات
غيػػره، كال ادػػ  عمػػس  شهالػػ  أصػػحا  التػػد ييات فيلغيتػػ  أ ًزػػا، كالذػػي  زكػػي 
الدان بن أبي الصبه ايتػرع قدػًسا ثالثًػا، كلكػن كجػدت هػ ا الشػهع الػ   احػن 

دده ألمػػس فػػي الذكاؽ، كأكقػػػه فػػي القمػػه ، كعمػػػس َسػػَشش   ذػػس أصػػػحا  برػػ
 .ر3اا-رلس   –صبه غيت  أ ًزا  ا ايترع  ابن أبي اإلالتد ييات، فيل

كقػػد  ػػػػر4اعشػد العمسػػاء فػػي هػ ا السػػمه  قػػهؿ العذػس هركالعَمػم السذػػ 
 )ػػ  ع ر ؼ ب  لكثرت  في شعره

                                           

 .2/636ر اش ر العسدة، 1ا
القػاهرة،  4، ضسن كتا  رساخا التمغاء لسحسد كرد عمي،  455ر قااهف البالغة، ص2ا

 ـ.1954-هػ1374
ـ، 2614لثقافػػػة، ،   ال يئػػػة العا ػػػة لقرػػػهر ا566ر يزااػػػة الد  كغا ػػػة الر ، ص3ا

 ادخة  رهرة عن   دار الكتب السررية.
 كتبػػػػػة اآلدا ،  1، صػػػػشعة هللا فػػػػهز  لسػػػػزة،  343ر دكاكيػػػػن الذػػػػعراء العذػػػػرة، ص4ا

 ـ .2667 -هػ1428القاهرة 
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 منننننن  م  نننننن   مننننننء م   ا  نننننن    ِمع نننننن    
 

ننننننننن او   طانننننننننوِ غل ننننننننن    ِ  جننننننننن    انن ننننننننن  ِم  
 ِياننننن حِل اأ نننن س  مل نننن  ك كنننن    نننن ا    

 
ننننننننننننننو     منننننننننننننننب م  بع نننننننننننننننجل األ  نننننننننننننن  مك  ا

 ي ًمننننننننن   طنننننننننن  مل ننننننننن  طنننننننننن  ما حلننننننننن    
 

  ان األِصننننننننننننوِ    إذ   ال  ح ننننننننننننء مل نننننننننننن 
يػػػػة هػػػػ ا السػػػػمه  عمػػػػس  جسهعػػػػة  ػػػػن العشاصػػػػر المغهيػػػػة ش  كتقػػػػهـ ب    
 كتابة الشسط ال    يتي عمي  هك ا)الستكاتفة، كالستعاكاة في إاتاج ، كيسكن 

الر + اسػػم  شفػػي + اعػػهت+ يتػػر بيفعػػا التفزػػػيا+  -أداة افػػي ا ػػا
  ن + اسم.

مسا تيتي في بيت كالد؛ لف السػتكمم اتخػ ها كسػيمة لمسػد قكه ه التشية 
كثيػػًرا فػػي  جػػاءت ا سػػم السشفػػي، كلػػكالبدػػط كالتطهيػػا لػػين  ييػػ  فػػي اعػػت اال

ت لكثػػػػػر  ػػػػػن ذلػػػػػ ، كا ػػػػػم عمي ػػػػػا أصػػػػػحا  كثالثػػػػػة كأربعػػػػػة كا تػػػػػدْ  بيتػػػػػين
 هػر)1126التد ييات. قاؿ ابن  عرـه السداي ات

 )هػر قهل 756كبيت بد يية الذي  صفي الدان الحمي اتا 
نننننننننن   بنِ ين مننننننننن  م  ننننننننن      نننننننننن   اأننننننننن        ت 

 
 ن جلا مننننننننننننء   م سننننننننننننع   ي ًمنننننننننننن   ح ننننننننننننء   

 كبيت بد يية العز السهصمي قهل )  
 م  ننننننننن    مننننننننن  اأننننننننند   ِ   ا يِعننننننننن   أ  ننننننننن 

 
 ن ً ننننننن   طن ننننننن   منننننننء  ع يننننننن  ذكننننننن  جلا  

 كبيت بد يية ابن لجة قهل )  
ا طنننن  ً   ننننمنننن  اأعنننن ِ  إ   ننننً ا أ   نننند       نن ثن 

 
  ينننننننن   صننننننننا جلاي ًمنننننننن   طننننننننن  مننننننننء   
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 تي قهلي)كبيت بد عيْ 
 منننن  اأنننن  ِ  غنننن   األنننند    حنننن  م ا حلنننن 

 
  (1)  ننننننن   منننننننء  ا يننننننن  نعننننننن  جل ي ًمننننننن   

 رػػطمس التفريػػه عمػػس هػػ ا  شػػي فػػي إ ػػالؽتػػرْدد الخطيػػب القزكي كقػػد 
هكػ ا ذكػر  -   عمي  بخط   رَ   أكاًل في ادخة بالتخمي  ثم َض بَ تَ كَ السمه   ف

 .ر2ا -الديه ي عن الشدخة التي رآها
هػػػر عػػن هػػ ا السػػمه  كجعمػػ  الهجػػ  الكؿ 749كتحػػدث العمػػه  ات

 .ر3ازكيشي، أ ا الهج  الثااي عشده ف ه  ا عمي  الخطيب القالتفريه ن كج ي 
كقػػد سػػار العمػػه  فػػي هػػ ا البػػا  عمػػس ا ػػ  بػػدر الػػدان بػػن  الػػ   ػػن 

 .ر4اكالذهاهد الس كهرة التفريهليف تقديم 
هػر الشفي كالجحهد، كاْب  584كه ا السمه  سْساه أسا ة بن  شق  ات

 .ر5اعمس كثرت  في أشعار العر ، كأشعار السحدثين، كساؽ ستة شهاهد ل 
يا، كاستذػػ د لػػ  بذػػاهد  ػػن الذػػعر هػػه قػػهؿ زػػفكسػػْساه الدػػيه ي الت

 )ر6اأبي تساـ

                                           
-هػػػػ1388، تحقيػػػ ) شػػػاكر هػػػاد  شػػػكر،   العػػػراؽ، 117، 4/116ر أاػػػهار الربيػػػه فػػػي أاػػػهاع التػػػد ه، 1ا

 ـ.1968
 .124، صر  شرح عقد الجساف2ا
،   دار الكتػػػب العمسيػػػة، 135، 3/132ر الطػػػراز الستزػػػسن لسػػػرار البالغػػػة كعمػػػـه لقػػػاخ  اإلعجػػػاز، 3ا

 بيركت.
 .239-237ر  السرباح في السعااي كالتياف كالتد ه، ص4ا
تحقيػ ) د/ ألسػد ألسػد بػدك ، كد/ لا ػد عتػد السجيػد،  راجعػة  125-123ر  التد ه في اقد الذػعر، ص5ا

 طفس،   كزارة الثقافة كاإلرشاد القه ي.أ/ إبراهيم  ر
دراسػة كتحقيػػ   196ص 1، شػػرح الرػهلي لػػداهاف أبػي تسػػاـ ج ر  ػن قرػيدت  الذػػ يرة فػي فػػتس عسهريػة 6ا

، كا ا ػػػة 374تحريػػػر التحتيػػػر، صكزارة اإلعػػػالـ ، العػػػراؽ ،كالتيتػػػاف فػػػي  1د/ يمػػػن رشػػػيد اعسػػػاف   
لبػػػػػػي بكػػػػػػر  112أيبػػػػػػار أبػػػػػػي تسػػػػػػاـ، ص ك، 3/133، كالطػػػػػػراز، 7/161الر  فػػػػػػي فشػػػػػػهف الد ، 

 الرهلي،   لجشة التيليت كالترجسة كالشذر.
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 من نننننننن   مع نننننننن مًا يِطننننننننن  بنننننننن  منننننننن  مب نننننننن 
 

  ننننننن  ا ننننننن ا ا غننننننننالِ  أ ننننننن  ِمً  منننننننء مب عا  
منننننننن  مننننننننء      ال ا نننننننند  ِ   نننننننن إ  ِأ    و  ع 

 
نننننن  إ  ان نننننن ا مننننننء  نننننند ا   اأنننننن  ا    أ  

اف يبػػػاف ضػػػار خ ػػػا ذا كشػػػاهدان  ػػػن الحػػػداف الشتػػػه  الذػػػريت هسػػػا)  
، ا ا ر1اء عمس الساؿ كالذرؼ لداش ا ل ا  ن لرص السر   ي غشم بيفددَ ف السأ ر  

طػػػػػي  ػػػػػن سػػػػػعة بػػػػػيع م أجػػػػػًرا  ػػػػػن اآليػػػػػ  إذا كػػػػػاف  حت  ، كاْبػػػػػ ر2اًجػػػػػاا االسع 
 .ر3اعشد آيرين التفريه  رطمس االتفزياا عشده هه افد أف إلس الديه ي 

طمس ػػػ عميػ  رلسػة   ػػػ  رػالسػتاذ الػدكتهر/ ألسػد  هسػس  كارتزس
ػػعر  ففػػي  التفزػػيا ل ػػ ا السػػمه ،  ه عشػػد ابػػن لجػػة الحسػػه    لاػػهاع التػػد ض 

 )بقهل    التفريه عقب عمس
حقػػ  م  س بالتفزػػيا إال أف بعػل رجػاؿ التػد ه ا  سْ َدػهػه الس   اكهػ ا الشػهع  

 .ر4اسادسْ  م  يبس إال أف  كهف  دتقاًل لعدـ  شاسبة االسم الس  كبعز  بالتفريه، 
 .ر4اسادسْ الس  

فػػػي التذػػػتي  ػػػػػ لف ػػػ    ػػػػػػ دكتهر هللا أبػػػه  هسػػػس كأديمػػػ  أسػػػتاذاا الػػػ
الزسشي كقاؿ) اكالرهر التي تػيتي عمػس هػ ا الزػر  كثيػرة جػًدا، كقػد ذهػب 

إلػػػػس أف العذػػػػس هػػػػه الػػػػ    -رلسػػػػ   –ـر 1896العال ػػػػة السرصػػػػفي ات
ا اايتػػرع هػػ ا السػػمه ، كأبػػاف لمذػػعراء عػػن هػػ ا الطريػػ ، كلػػيس ال ػػر عشػػد

ا فػػي شػػعر الخشدػػاء، كشػػعر الشابغػػة كغيػػرهم  سػػن رَ َجػػ كػ ل ؛ لف هػػ ا المػػهف 
عاشػها  ػػه العذػػس، ككػػاف شػػاخًعا شػيهًعا  جعػػا  ػػن السدػػتبعد أف  كػػهف كليػػد 

                                           
 كتبػة ابػن تيسيػة،  2تحقيػ ) هللا  بػن عتػد السجيػد الدػمفي،  ، 16/319ر في السعجم الكتير لمطترااػي، 1ا

 ،   ال شد.12/488كشعب اإل ساف لمتي قي، 
 .12/423السعجم الكتير لمطترااي،  ر في2ا
 .124الجساف، ص ر  شرح عقهد3ا
 ـ.1969-هػ1388، اذر دار الكاتب العربي، 433ر الربغ التد عي في المغة العربية، ص4ا
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 ز ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؛ لف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب الجداػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 .ر1اينام  في  كتَ  هع  تط  

كماسػػا جعمػػ   ػػن  ،السرصػػفي لػػم ا ػػديا هػػ ا السػػمه  ضػػسن التذػػتي ك 
ب أبيػػات العذػػس السذػػ هرة َدػػاَ  لسعشيين السذػػ هرين، كبػػا، كهػػه عشػػده التفريػػه
 .ر2اثي  ر، كلم ا كر العذس، كال ايتراع  ه ا السمه إلس ك  

ف  ػػػم أف أداة الشفػػػي فيػػػ  هػػػي ك ػػػن تعريػػػت البغػػػداد  ل ػػػ ا السػػػمه     
ػػها عميػػ  فػػي تعػػاريف م هػػ اك  ،ا ػػاا  ا، كرأر3ا ػػا عميػػ  جس ػػهر البالغيػػين، كار 

، كلػػ ا كػػاف الذػػاهد ر4الشفػػي قػػد تكػػهف ا ػػاا، كقػػد تكػػهف االا الدػػيه ي أف أداة ا
 ،الكؿ بػػا اا يتجاء الشفي في التالدابقين ف أبي تساـيتي الذعر  عشده هه ب

بْسػػا ا ػػر البالغيػػهف إلػػس الشفػػي بػػػاالا فػػي التيػػت  كفػػي التيػػت الثػػااي بػػػاالا، كر 
لتركيػػب دكف أف الثػػااي عمػػس أاػػ  تيكيػػد لمشفػػي الكؿ؛ لا ػػا ال تدػػتقا بتشػػاء ا

 كا أداة الشفي أف تكهف ا اا.د، فحدالتفريهت دت  بشفي بػا اا في شهاهد 
كال  خت  ه ا السمه  بالذعر ف ه  يتي فػي الشثػر كسػا اتزػس  ػن 

 شػهاهد ابػن لجػة الحسػه   ػن كػاف ، ك ر5اشهاهد الديه ي إذ جاء في ا لداثاف
بشيت ػػا عمػػس هػػ ا اثريػػة  ػػن إاذػػاء القاضػػي شػػ ا  الػػدان  حسػػهد تقػػـه  قطعػػة  

                                           

 كتبػػػة كهبػػػة،  4،  94-92ر الترػػػهير التيػػػااي) دراسػػػة تحميميػػػة لسدػػػاخا التيػػػاف، ص1ا
 ـ.1997 -هػ1418

 هػ.1292،  طبعة السدارس السمكية، 2/139ر الهسيمة الدبية لمعمـه العربية، 2ا
، كا ا ػة الر ، 227، كالسرػباح، ص3/133، كالطػراز، 373تحرير التحتير، ص ر3ا

7/161. 
 .124د الجساف، صه ر شرح عق4ا
 .السردر الداب  كالرفحةر 5ا
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 .ر1ا ػػػ كتيتي في الفرا الثااي  ن البحف رغم  هل اػػػ  التركيب
كهه السداكاة بػين االسػم السجػركر    البالغيهف عمس الغرض  ش ،كابْ 

الشافيػػة، كهػػ ه السدػػاكاة بعػػد أفعػػا التفزػػيا كاالسػػم الدايمػػة عميػػ  ا ػػاا  ا ػػنا 
السػػػػػمه  فػػػػػي  ان هػػػػػي الدػػػػػتب فػػػػػي إديػػػػاؿ بعػػػػػل العمسػػػػػاء هػػػػػ ابػػػػين الجػػػػػزأ

  .ر2االتذتي 

                                           

 .566ر يزااة الد ، ص1ا
 .92ر الترهير التيااي، ص2ا
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 الفصل الثانٌ
 والسِبك التفريع

ٍّا  :السبك معًاّرا نصِّ
ربيػػػػة أشػػػػهاً ا فػػػػي االتجػػػػاه احػػػػه دراسػػػػة الػػػػش  غقطعػػػػت الدراسػػػػات ال

دراسػػػة الجسمػػػة عمػػػس اعتبػػػار أا ػػػا غا ػػػة ت زَ كتجػػػاكَ دالالتػػػ ، كتشػػػاه كتحميمػػػ  كا
كفقرات ك قػا ه،  اكيب   ن جسا كتر يالتحميا، كا تد الش ر إلس الش  بسا ف

هم عػػن ابتكػػار عمػػم الػػش ، أك كت ا كهػػه تعتيػػر ، احػػه الػػش سْخزػػت ج ػػهد 
جداد أ  م  عمس  يداف  ن البحف غاات  القرػها ف ػم أكجػ  التػرابط الشحػه  

ػا الستجاكزة لمجسمة الهالدة إلس سمدمة  هيمة أك قريرة  ن الجسػا  تؤلػن ارا
ركابط تػػهفر لمػػش  تساسػػػك  بػػ حػػدكًدا، فسػػن الطتيعػػي أف تػػرتبط هػػػ ه الجسػػا 

الذػػػكمي كالسعشػػػه .. إاػػػ  اسػػػط  ػػػن التحميػػػا  ستػػػد تػػػيثيره إلػػػس  ػػػا كراء الجسمػػػة 
ر قػد تكػهف فقػرة، تػفيدعس لتهضيس عالقة الجسمة باليرا في إ ػار كلػدة أك

 .ر1اأك اًرا  خزه لسعااير الخطا ا ،ك عدًدا  حدكًدا  ن الجساأ
ا  ػػن أكاخػػا عمسػػاء لغػػة كيعػػد المغػػه  ال ريكػػي اركبػػرت د  بػػه جرااػػد

ػػ كجػػاءت فػػي كتابػػ  االػػش  ة، يْ الػػش  الػػ ان لػػاكلها أف  حػػددكا  عػػااير الشر  
ـ، كهػػػ ه السعػػػااير هػػػي) الدػػػب  1986كالخطػػػا  كاإلجػػػراءا الػػػ   ا ذػػػر عػػػاـ 

 .ر2اصاكاإلعال ية كالسقا ية كالتشة ميْ ة كالتقت  كالحب  كالقرد ْ 

                                           

 1يد لدن بحير ،  ع، د/ س122-119ر عمم لغة الش ) السفاهيم كاالتجاهات، ص1ا
 ـ.2664-هػ1424ة السختار،  ؤسد

عػػػػالم لكتػػػػب،  2، ترجسػػػػة) د/ تسػػػػاـ لدػػػػاف،  166ر الػػػػش  كالخطػػػػا  كاإلجػػػػراء، ص2ا
 ـ.2667-هػ1428
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إ ػػػػاره الز ػػػػااي كيتزػػػػس  ػػػػن هػػػػ ه السعػػػػااير أا ػػػػا تزػػػػه الػػػػش  فػػػػي 
كالسكااي كتراعي أبعاد الخطػا   ػن السػتكمم كالسخا ػب كالػش ، كقػد صػشف ا 

 د/ سعد  رمهح إلس)
  ا اترا بالش  في ذات ، كهسا  ييارا االدب  كالحب ا. -1
 ا اترا بسدتعسا الش   شتًجا ك تمقًيا، كهسا  ييارا االقرد ة  -2

 كالتقتميةا.

سعػػػػااير الثالثػػػػة  ػػػػا اترػػػػا بالدػػػػياؽ السحػػػػيط بػػػػالش ، كهػػػػي ال -3
 .ر1اية، كالتشاصا قاسالستبقية ااإلعال ية، كال

اتزس إذف أف الْدب   هه ألد السعااير التي اتحقػ  ب ػا كلػدة الػش  
فػػي الشقػػد الحػػداف، كهػػه  رػػطمس  دػػتعسا لػػدا اقػػاد العػػر  القػػدا س، ك ػػش م 

هػػػر القاخػػا فػػي كصػػن أجػػهد الذػػعر أاػػ  ا ػػتاللم الجػػزاء، 255الجػػالظ ات
اارج، فتعمم ب ل  أا  قد أ فرغ إفراًغا، س ا السخ ،  كقػاؿ أسػا ة ر2ااوُسبك سابًا

ف ػه أف تتعمػ  كمسػات التيػت بعزػ ا بػبعل  ػن أكلػ   السابكبن  شق ) اكأ ا 
 .ر3اإلس آيرها

ف ػه  اي الشحػه،كالتعم   بين الكمسات الشات  عش  الدب  ارجه إلس  بػا
ية فػػي هػػاهر الػػش ، ا خػػت  بالهسػػاخا التػػي تتحقػػ  ب ػػا ياصػػية االسػػتسرار 

 ا فػي تعاقت ػا عكاعشي ب اهر الش  اللداث المغهية التي اشط  ب ا أك ادس

                                           

،   الكهيػػػػػت، 226سػػػػمهبيات المدػػػػااية) آفػػػػاؽ جداػػػػدة، صفػػػػي البالغػػػػة العربيػػػػة كالر 1ا
 ـ.2663

 ، تحقي ) عتد الدالـ هاركف،   الخااجي.1/67ر التياف كالتتيين، 2ا
 .163تد ه في اقد الذعر، صر ال3ا
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الز شي، كالتي اخط ا أك اراها بسا هي كمٌّ  ترػا عمػس صػفحة الػهرؽ، كهػ ه 
 .ر1االلداث أك السكهاات اشت م بعز ا  ه بعل تبًعا لمسبااي الشحهيةا

 471اهر الجرجػػااي اتاـ عتػػد القػػا عشػػد اإل ػػالساابككتكػػررت كمسػػة ا
هػػػر دالػػة عمػػس التعم ػػ  الجيػػد كالػػػش م الحدػػن بػػين أجػػزاء الكػػالـ، كأاػػػ  474أك

 .ر2اراجه إلس السعشس ال إلس المفظ  ن ليف هه اط   كصهت
 :التفريعالسبك يف بنًة 

 ن  جسهعة  ن العشاصر المغهية التي تتعال   التفريهاتذكا أسمه  
ـ  فيسا بيش ا، ف لد، كيتم التفاعا بين ه ه العشاصر بشػاًء عمػس في بشاء كاتتزا

اة لػ ،  مذا كػاف الدػب   زيػة فشيػة فػاف هػ ه ك كقهع ا في الجسمة، كالجسا السكه  
السزية اتاج العالقات الشحهية في السمه ، كه ه العالقات هي  عااي الشحه 

ي ػا ي   التي اْب  إلي ا اإل اـ عتد القاهر الجرجااي، كرجػه بسف ػهـ الػش م إلػس ته 
 .ر3ابين الكمم كالجسا

كالتفػػػػس اإل ػػػػػاـ جػػػػًدا بػػػػػشسط  ػػػػن التعتيػػػػػر  قػػػػهـ عمػػػػػس التذػػػػاب  بػػػػػين 
لجسػا، ككثػرة هػ ه الجسػا السرتبطػة ببعزػ ا، كأثشػس االسعػااي، كاالرتبػا  بػين 

عمػػم أف  سػػا هػػه أصػػا التػػي  حسم ػػا هػػ ا الػػشسط، كقػػاؿ) ا ا  عمػػس القيسػػة الفشيػػة
هيي السعػػااي التػػي عرفػػت) أف ل السدػػم ، فػػي تػػسػػكيغ ،الش ػػر فػػي أف اػػدؽْ 

تتحد أجزاء الكالـ، كيديا بعز ا في بعل، كيذػتد ارتبػا  ثػاف في ػا بػيكؿ، 

                                           

 .227ر في البالغة العربية كالسمهبيات المدااية، ص1ا
ر قػػػػرأه كعمػػػػػ  666، 458، 456، 259، 256، 251دالخػػػػا اإلعجػػػػاز صػػػػػفحات ا ر2ا

 ـ.1992 -هػ1413الخااجي،  3عمي )  حسهد هللا شاكر،  
 .376، 364، 362، 83/ 81دالخا اإلعجاز،  ر3ا
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كأف تحتػػاج فػػي الجسمػػة إلػػس أف ازػػع ا فػػي الػػشفس كضػػًعا كالػػًدا، كأف  كػػهف 
 .ر1االال  في لاؿ البااي  زه بيسيش  ه شا في لاؿ  ا  زه بيداره هشاؾ

فر في ا ه ه الرشعة، كالتي اي تته قااهف عاـ  ذسا الساليب الت اكه 
سػػا لكلػػيس اتتسيػػز بدقػػة الش ػػر كغسػػهض السدػػم ، كهػػي أسػػاليب كثيػػرة جػػًدا، 

كقااهف  حػيط بػ ، فااػ   جػيء دٌّ  حرره شيا  أف  جيء عمس ه ا الهصن ل
 .ر2اعمس كجهه شتس كأاحاء  ختمفةا

 ػن هػ ا الػشسط هػي السزاكجػة، كالتذػتي  السركػب،  كساؽ اإل ػاـ أاهاًعػا
التقديم، كبين أف  شزلت  البالةية تعمه بدتب االتحػاد كالػتاللم بػين الجسػا، ك 

بشػاء كالػد، اكمذ قػد عرفػت هػ ا الػشسط  ػن الكػالـ، كهػه  -عمػس كثرت ػا–كأا ا 
 ػػا تتحػػد أجػػزاؤه لتػػس اهضػػه كضػػًعا كالػػًدا فػػاعمم أاػػ  الػػشسط العػػالي كالبػػا  

 .ر3ا  في االع م، كال   ال ترا سمطاف السزية  ع م في شيء كع س
فػػػػػي صػػػػػسيم هػػػػػ ا الػػػػػشسط؛ لف التذػػػػػاب  كاالرتبػػػػػا   التفريػػػػػهكأسػػػػػمه  

االلتحاـ بين الجسػا    ػر بهضػهح شػداد فػي التشػاء الػ    كػهف عميػ  ليػف ك 
تكثػػػر فيػػػ  الجسػػػا كتستػػػد كتطػػػهؿ، كغالًبػػػا  ػػػا  كػػػهف فػػػي بيتػػػين فػػػيكثر، كتقػػػهـ 

بيػت عمػس  البيات التي تشت م هػ ا السػمه  عمػس كلػدة تا ػة ال  سكػن تقػد م
 آير  ش ا، كذل   سا  زسن كجهد الهلدة السعشهية في ا.

                                           

 .93ر السردر الداب ، ص1ا
 ر الداب  كالرفحة.2ا
 .95ر دالخا اإلعجاز، ص3ا
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 :حتخلًل األسخلىب
ن العشاصػػػر، كقػػػد َعػػػْد العمسػػػاء اتكػػػهف هػػػ ا السػػػمه   ػػػن  جسهعػػػة  ػػػ

فالصػا هػه االسػم السشفػي  ػه  ػا ا   الم ان اتركػب  ش سػا أصػاًل كفرًعػا، جزأ
 .ر1اذ كر  ن أكصاف ، كالفرع هه أفعا التفزيا  ه  ا اتعم  ب ا

ريه فكقد   قاؿ عن ه ا الشسط  ن التركيب  ا قيا في الشسط اآلير لمت
 ػػن أف الفػػرع لػػيس  ػػييهًذا فػػي الهاقػػػه كالحقيقػػة  ػػن الصػػا، كلكشػػ   ػػػ كهر 

  تهلد  ش  في التركيب.يب  عق
زػيا ك ػا فالصا في ) االسم السشفي  ػه أكصػاف ، كالفػرع) أفعػا التف

ان ت  ػػر هيئػػات السعػػااي الستاللسػػة كالسترابطػػة اتعمػػ  بػػ ، كفػػي هػػ ان الجػػزأ
 كي  ر التذاب  بين ه ه العشاصر.

كأسػػاس هػػ ا التركيػػب جسمػػة الشفػػي كهػػي جسمػػة كتيػػرة تتكػػهف  ػػن أداة 
افي كاسم  شفي كصفات ه ا االسم السشفي ثم الختر عش  بيفعا التفزيا ك ا 

التػػػي  اتعمػػػ  بػػػ ، ثػػػم تكتشػػػن هػػػ ه الجسمػػػة الكتيػػػرة عػػػدة جسػػػا هػػػي الكصػػػاؼ
 دهق ا الستكمم لالسم السشفي، كالتي تزداد كتكثر كتتذاب  كتترابط فيسا بيش ا، 

دة أبيات كسا فػي قػهؿ الشابغػة كي  ر ه ا الترابط في السمه  إذا جاء في ع
 ر2اااي)ال بي

 ج  نننننننننن  غ امبنننننننننن ِ   نننننننننن  اأانننننننننن اِ  إذا 
 

يننننننننننننننن  منننننننننننننني   يء  أ  ب نننننننننننننندا أ  اذا    اأعانننننننننننننن  
 

                                           

 .566ر يزااة الد ، ص1ا
 صشعة ابن الدكيت ، تحقي  د/ شكر  فيرا ،  دار الفكر. 24ػػػػ  22داهاا  ص ر 2ا

 ) أ هاجػػػػ ، العتػػػػراف) الذػػػػا ئاف،   تػػػػرع)  سمػػػػهء بالسػػػػاء، أكاذ ػػػػالفػػػػرات) ا ػػػػر بػػػػالعراؽ، 
ر الخذػػخاش، الخزػػد)  ػػا يزػػد كتكدػػر، الركػػاـ) الحطػػاـ الستكػػاتن، اليشتػػهت) شػػج

  ا) عطاؤها.ت  ن) اإلعياء، الشافمة) الزيادة كَسي  الخيزرااة) ذاب الدفيشة، الا
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 ميننننننننننننننننندي كنننننننننننننننننو  ا   ِمننننننننننننننننن    اننننننننننننننننن   
 

     مننننننننء اأن ل نننننننن    ا  ان نننننننندا  نننننننن  ح طنننننننن 
 ي ننننننننو مننننننننء    نننننننن  ا ننننننننال  مع  ننننننننً   

 
ننننننننننننندا ي ننننننننننننن  ن مان ننننننننننننن ا بعننننننننننننند األ     ء  األ ع 

ننننننننننن ي ًمننننننننننن   جننننننننننن       ان انننننننننننن     ن  ملننننننننننن  س 
 

  ال حينننننننننن و  طنننننننننن   اأننننننننننن       غنننننننننند 
فػػي لمسدػػشد إليػػ  هػػ ه أربعػػة أبيػػات اشت س ػػا أسػػمه  كالػػد جػػاء الشفػػي   

تيت الرابه، كبيش سا جسا  تعددة هي أكصاؼ التيت الكؿ كالختر عش  في ال
 لالسم السشفي، فجاء في كصن الفرات)

 إذا هب الرياح ل . -1
   العترين بالزبد.تر ي َأكاذ     -2

 رع لجب.ت       سده كا كاد   -3

 كاـ  ن اليشتهت كالخزد.في  ر   -4

 السالح  عترًسا بالخيزرااة بعد الان كالشجد.  ا  ن يهف   -5
كالجسػػػػا الخسػػػػس  ،الجسمػػػػة الكتيػػػػرة ف ػػػػ ه يسػػػػس جسػػػػا جػػػػاءت دايػػػػا

 قرػػهد  ش ػػا كصػػن هػػ ا الش ػػر فػػي لالػػة اال ػػتالء، ككثػػرة ال ػػهاج  ػػا اػػدفه 
السالح لمخهؼ كالتعم   ب َاب الدػفيشة، كتعػادؿ هػ ه الحالػة لالػة السسػدكح فػي 

 كثرة عطاخ  كجهده.
كالسػػتكمم فػػي هػػ ا السػػمه   حذػػد  ػػا اسػػتطاع  ػػن الجسػػا الكثيػػرة فػػي 

السػػػم السشفػػػي كسػػػا جػػػاء عشػػػد الشابغػػػة ليػػػف كصػػػن االسػػػم جااػػػب الهصػػػن ل
بخسس جسا تذتسا عمس  تعمقات، كهػ ا التػدايا بػين الجسػا كالسفػردات هػه 

 ال    جعم   ن الشسط العالي، كهه ال       ر السزية كالقيسة.
كقد  جعا الستكمم ه ه الكصاؼ قرة ذات ألداث اتػدك في ػا الدػرد 

أكرده ابػن لجػة لمقاضػي شػ ا  الػدان  حسػػهد كالتتػابه كسػا فػي الذػاهد الػ   
ـ   فػػا قػػ ف ا الػػز ن العشيػػد فػػي بعػػل التيػػد، فػػي أرض  هلذػػة  كهػػه) اك ػػا أ
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 ػا، كافػر السدال  قميمة الدال ، قد لسه سراب  ا كتهقدت هزاب ا، كصػرخ به   
، فمسػا يافػت عمػس كلػدها  ػن ال سػي ادػيس اهميس ا، كلزر سسه  ا، كغا  

س جشب كثيب هشاؾ، ثم ذهتت في  مب الساء لمغػالـ لػئال   إلت  مدَ ال الؾ، أج  
كاـ، فػػػاات س ب ػػػا السدػػػير إلػػػس ركضػػػة كغػػػدار، كآثػػػار  طػػػي    قزػػػي عميػػػ  ال  

بهارؾ، تدؿ عمس أف الطري  هشال  فعادت إلس كلدها  درعة، ككا أعزاخ ا 
= اب  كلػػدها فػػي فػػم الػػ إليػػ  عيػػهف  تطمعػػة، فسػػا شػػارفت جشػػب الكثيػػب رأت  

فا.بيكثر  شي ل فا، كأع م  شي لرقة كتيس   درة كتم  
  مًعننننننننن   لننننننننندم   ننننننننننو   اأننننننننن ا  أغننننننننن م

 
 (1)  مع نننن   مِ   انننن  اأ عننندا   ننننحل كاناننن  بننن  أ 

الػ    التفريػهه ه قطعة  هيمة كهي عمس  هل ا جػاءت فػي أسػمه    
بػػدب بػػالشفي، كيػػتم بػػالختر بيفعػػا التفزػػيا، كبػػين الصػػا كالفػػرع قرػػة ذات 

كتعػػػػددت في ػػػػا السفػػػػردات كارتبطػػػػت التراكيػػػػب، ألػػػػداث تػػػػدايمت في ػػػػا الجسػػػػا 
 -كدايػػػا الجسػػػا الهاصػػػفة جسػػػا  تعمقػػػة كقعػػػت اعهتًػػػا  ثػػػا) قػػػد لسػػػه سػػػراب ا

كغػا   -كلزػر سػسه  ا -كافػر هميس ػا -كصػرخ به  ػا -كتهقدت هزػاب ا
اديس ا، ك ش ا  ا كقه لااًل ككا أعزاخ ا إلي  عيهف  تطمعة، كمذ  تيتي هػ ه 

فاا ا    ر  ن   اهر الدػب  كدليػا  تذاب الل  ك الجسا ب  ا التدايا كالتعا
 عمس تحقق .

كيتدك ه ا الْدب   في السمه  لين تطهؿ الجسا كتتعدد كتكثر، كسا 
فػػي الذػػاهد الدػػاب ، كاعتسػػد الذػػعراء عميػػ  فػػي  هيػػا الكػػالـ كا تػػداده كسػػب ك  

فعػػػػػػا فتيػػػػػػاف الذػػػػػػاغهر   لتػػػػػػس اجػػػػػػد بعزػػػػػػ م اتشػػػػػػي القرػػػػػػيدة عميػػػػػػ ، كسػػػػػػا

                                           

 566ر يزااة الد ، ص1ا
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هػػػر بقرػػيدة قػػاؿ 597 ػػدح العسػػاد الكاتػػب الصػػف ااي ات هػػػر لػػين615ات
 في ا)

أنع ننننننن     ًمننننننن   كننننننن ن ا   نننننننو  ننننننند  -1
  ثننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ا

 

 أننننن ال  نننننالِ  طننننن   اأننننن ام   اأ  ننننندمِ  
   ننننننأحنننننننن    ننننننع  جل مننننننء بعنننننند من  -2 

 
  نننندم   منننن   ننننع  ا  نننندًم     نننند  ننننع  ا 

 خماننننن     أنِنننن    منننن  م  نننن   أ  نننن     -3 
 

   نننننن    ننننننهن  اننننننني أ ط م نننننن  اأِبطِننننننن  
     ن ام نننننننننننننننننن  أ ما     ذ  نننننننننننننننننن   نننننننننننننننننن -4 

 
 ن  تننننننننننننن   ننننننننننننن   م  حل  نننننننننننننء  طاننننننننننننن ِ  

   م ننننل   سننننط   ِ  اي نننن   ا م  ننننكنننن     -5 
 
 

  مننننننننننن ش اأنننننننننننلاس مل  ننننننننننن ِ     ل ننننننننننن ِ  
   ب   ننننن  األ ننننننجِل  انننننن  م  ننننن    نننننب -6 

 
مِ   ننننننننننننننند    اِنننننننننننننننن  اج   بننننننننننننننند   أكلننننننننننننننن    

ننننِ  اأ بن     -7  َِ ااننننن  ص نننند  ِ ان  نننند مل نننن    اأننننن   ج 
 

 م مِ  ِ    نننننل ال     ن ننننن    نننننن  ا ننننن 
    مع نننننننن  أحننننننننداِ  ن ج نننننننن     ننننننننن  -8 

 
 ِ  أحنننننننننننننن اًن   لحلننننننننننننندمِ    ن ننننننننننننن     ننننننننننننن 

   نننننننننن   غنننننننننن م اأغننننننننننند  أؤل  صنننننننننني ث -9 
 

ان    أنن ِ نننننننننن  اأِلِ نننننننننن ِ   ننننننننننحلا  سنننننننننننك  أس 
ننننء   نننن      نننني ِمانننننحلن    -11    ِ يننننل ِح  

 
ننننننن ِ   ننننننن   ن ننننننن  ذأنننننننل اأ      االجننننننننجِل اأ ن  

   نننننند   نننننن  طِنننننن  ِم مننننننء    نننننن  غِنننننن  م   -11 
 

ا طِنننننننننننن    اأغِنننننننننننن  مِ    ِم األب نننننننننننن م  ح نننننننننننن  
مننننننء  نننننن  ا اأع نننننن     ح ننننننءي ًمنننننن   -12 

 إذا 
 

ننننننن ِ    أ الِمننننننن  ن ننننننن     نننننننء ح  ننننننن  ا ا ن 
  جنننننن   اأعب  نننننو ك أننننندن  اأعبننننن   ال  -13 

 
 م نننننننننننننن     لننننننننننننننن  اجل  مل نننننننننننننن   مل ثننننننننننننننن ِ  

 ِل ننننننننننن ي ا  انننننننننننن    ا ننننننننننن  كننننننننننن   م       -14 
 

نننننن ِ    حبنننننن ِ   نننننن     انن نننننن    جنننننن  اأااك 
 آل   نننن    األنننن   يء   نننن   انننننل اأنننن -15 

 
  م   سننننننن ًم  منننننننء ح نننننننل   األ ننننننن ِ  ننننننني 

مننننننء ن ننننننجل اأع نننننن     ح ننننننءي ًمنننننن   -16 
  ال 
 

ننننننن ِ  انننننننمنننننننء نثننننننن ي          ذا اأع نننننننِ  يا  ا
  ألننننننننندا ا صنننننننن     اأ ننننننننحل    ال  -17 

 
  ع   نننننننن  غنننننننند  اأ نننننننننب   مل  نننننننن ِ  

ع ن  -18   حىت إذا انب ع  مء بعدم  َه 
 

نننننن   ع  ِ أثننننننا  انن نننننن  ن نننننن ِ  األم   اأ  
 منننء كننن  ا اأع ننن   ننننًد   غننن مي ًمننن   -19 

 
ننننننننننننن ِ من كنننننننننننننو أ   انننننننننننننن  منننننننننننننء كاننننننننننننن  نن   
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 ع نننننن  إذا ان  انانغ نننننن  جل  بطننننننن    -21
 
 

ننننننننِ ي   ننننننننن   لنننننننند األنننننننند  اأب نننننننن ِ     ب  
 ال   نند ا  ننند  ال  ابننِء اأع ننندمنن   -21 

   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناأن
 

 (1)إ  ذكاننننننِ ا  ذكننننننً ا ملنننننن  ح ننننننء يب ننننننن 

جػػػاء أربػػػه  ػػػرات تشػػػت م عمػػػس هػػػ ا السػػػمه  ف بشػػػس الذػػػاعر قرػػػيدت  
أبيػػات القرػػيدة جسيًعػػا، كأجػػاد الرػػشعة فػػي هػػ ا الػػش م فيتػػاح لػػ  السػػمه  أف 

، كبشيػة تركيتيػة، ارتبطػت  فردات ػا تا ػةاربط أبيات القريدة جسيًعا في كلدة 
ـكتراكيت ا عمس اد  بشاخ لمشرػية فػي  ي كالد اشت  الدب  كهػه السييػار السقػه  

 بية كالجسالية عشد القد اء.العرر الحاضر، كالسشت  لألد
الكؿ فػي التيػت الثالػف فػ كر االسػم السشفػي ا ػا ركضػةا  التفريهجاء 

كأيػػ  الذػػاعر فػػي كصػػن هػػ ه الركضػػة، كهػػ ا هػػه الصػػا، كجػػاء الفػػرع فػػي 
التيػػػت الثػػػااي عذػػػر كهػػػه أفعػػػا التفزػػػيا ك ػػػا تعْمػػػ  بػػػ  ابيلدػػػن  ػػػن يػػػط 

 العساد...ا.
عمػػس ثػػالث كعذػػرين جسمػػة  ف ػػ ا أسػػمه  اشػػت م عذػػرة أبيػػات، تذػػتسا

 -اهارهػا أرج   - ش ا البديطة التي ال تتجاكز ركشي اإلسػشاد احػه) ذباب ػا هػزج  

                                           

، تحقيػػػػ ) د/ 256، 1/255ريػػػػدة القرػػػػر كجريػػػػدة العرػػػػر، قدػػػػم شػػػػعراء الذػػػػاـ، ير 1ا
 ـ.1955 -هػ1375شكر  فيرا،  به السجسه العمسي العربي بد ذ ، 

الق ط ػر) ترػب  لػم ت ػرع  ػن قتػا، تدػس   )ذت) أا زت كأقست، دثػركا) قػد  ها، ال ا ػن  عا 
)  ترا  م، ال ) تفهح  ش  راخحة  يبة، ب  ) ) الزهر كالسفرد) ا ْهار رش ْهاال طار، هز ج  ه، أر ج 

كاليػاقهت  رجػداء الػ    جتسػه فيػ  السدػ ، كالزب دركر، فارات السد ) جسه فارة الهع
 ػػن الدػػهاؾ، كالسػػحا) شػػجر تتخػػ   شػػ  السدػػاكي ،  )كتير) ألجػػار كريسػػة، سػػكالػػد

يػػػة كهػػػي الرػػػهرة، اليالعقاخػػػا) جسػػػه عق قػػػاخ) شمػػػة) الزكجػػػة الكريسػػػة، الػػػد  س) جسػػػه د   
البارد، الذؤبه ) الدفعة  ػن السطػر االسعجػم الهسػيط،  جسػه المغػة العربيػة، بالقػاهرة، 

 ر.3 
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بالشعػت أك الحػاؿ  يػرا ك ش ا السركبة التي تدايمت  ع ا جسمػة أ -ابات ا ب  
 أك الجها  احه)

 يت.فر كيف فارات  د  كسط ا  -
 فزرجت بدـ لكش  هدر. -

 كتشحدر. -ترقرؽ ألياًاافيد ع ا في ا  -ألداؽ ارجد ا تراه -

ك ن يالؿ ه ه الجسا الستتالية السترابطة فيسا بيش ا استطاع الذاعر 
أف ارسم لمركضة لهلة فشية، اعتشس بكا عشاصػرها، كأجػاد تكهيش ػا كتزييش ػا، 
لترػػػبس فػػػي الش ا ػػػة السعػػػادؿ لخػػػط العسػػػاد الصػػػف ااي، ف ػػػه  سدلػػػ  بجػػػهدة 

 الخط.
إلػػػػس هػػػػ ا العػػػػدد  التفريػػػػهسػػػػمه  ت  الرػػػػشعة فا تػػػػد بيه الذػػػػاعر اسػػػػت ك 

أف  جيػػػد كصػػػن الركضػػػة، كسػػػا اسػػػتطاع أف الكتيػػػر  ػػػن البيػػػات فاسػػػتطاع 
ي كاضس.   دب  عشاصر التيت المغه  في تساس  ار  

اعتسػػد الذػػاعر فػػي  ػػديا السػػمه  عمػػس العذػػس، فيبياتػػ  السذػػ هرة 
ريعػ  فػي فالذاهد ل ػ ا السػمه  فػي كصػن الركضػة أ ًزػا، كالعذػس جػاء ت

أبيات، كالذاعر جعم  فػي عذػرة، كالعذػس أيػ   ػن الركضػة الراخحػة،  ةثثال
كالذػػػػاعر أيػػػػ  الرػػػػهرة بكػػػػا  حتهيات ػػػػا فزػػػػم الشبػػػػات إلػػػػس الػػػػهرد كالشػػػػرجس 

 كشقاخ  الشعساف، كذكر الراخحة، كشت  ا بي ااي الشفس.
 افشذرها بي ااي الشفس  شتذرا.

رة، كالرػػػهرة عشػػػد الذػػػاعر ليدػػػت صػػػا تة كلكش ػػػا ليػػػة اا قػػػة ك عتػػػ
فالػػػ با  اتػػػػرام كيغشػػػػي هػػػػه فػػػػي هػػػػ ه  تػػػػيثر بعشتػػػػرة فػػػػي كصػػػػن الػػػػ با  فػػػػي 

 ر1االركضة قاؿ)

                                           

 .249دكاكين الذعراء العذرة، ص الذعراء  ن  تردـا التيتاف  ن  عمقت ) اها غادرر 1ا
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   نننننننننال اأننننننننن     ننننننننن   انننننننننننس ب ننننننننن م 
 

 غنننننننننننننن اً ا كاعننننننننننننننو اأ نننننننننننننن م  ا نننننننننننننن   ا  
   ًجنننننننننننننننن  حيننننننننننننننننل ذما نننننننننننننننن  ب ما نننننننننننننننن  

 
  عنننننننو ا كننننننن   انننننننن  اأننننننن ان  األجننننننن   

كالشبات ب ي   سعيد في ه ه الركضػة، كالشػرجس اش ػر كيػد ه، كأجػاد  
ذػػػاعر فػػػػي إضػػػػفاء الحركػػػة عمػػػػس عشاصػػػػر الركضػػػة عػػػػن  ريػػػػ  اسػػػػتخداـ ال

 الساليب البالةية كالتذتي )
 في الراخحة) كيف فارات  د  كسط ا فريت. -

 فشذرها بي ااي الشفس  شتذر. 

س  مت صػدؼ اليػاقهت، في ػا فتيػت التخييا - ) قزب الزبرجد  ش ا ل 
 .ال دررالسد  

 التذخي )االستعارة السكشية التي تفيد ك 
 أحنننننننننننندا  ن ج نننننننننننن     ننننننننننننن     مع نننننننننننن 

 
  ن نننننننننننننن     نننننننننننننن   أحننننننننننننننن اًن   لحلنننننننننننننندم 

 كالدجه الستهاز  احه)  
 ذ  ننننننننننننننننننننننن   ننننننننننننننننننننننن    ن ام نننننننننننننننننننننننن  أم 

 
 ن  تننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن      

شػ   -فشذرها ك شتذر -يتفر فارات  -كالجشاس احه) أقطارها القطر 
  رر كغرر. -الز ه ر كالْزَهر -كشقاخق ا

سػػػػػا أفػػػػػاد فػػػػػي تساسػػػػػ  كألػػػػػدث الدػػػػػجه كالجشػػػػػاس إ قاًعػػػػػا  هسػػػػػيقًيا ك
 الساليب.

كاسػػػتطاع الذػػػاعر أف  حذػػػد هػػػ ه الجسػػػا جسيًعػػػا، كيػػػربط بيش ػػػا، كأف 
  جيد ا م السفردات كالجسا ب ا، فػيراد أف  رػن الركضػة َفَشَدػ  هػ ه الجسػا 
جسيًعػػػا لتكػػػهف اعهتًػػػا  تتاليػػػة لمركضػػػة، كعػػػن  ريػػػ  الزػػػسير العاخػػػد عمي ػػػا 

إلػػس السشعػػهت كهػػه الركضػػة، فقػػاـ داللػػة الجسػػا  حيػػاالستكػػرر فػػي البيػػات    
 الزسير باإللالة الداللية التي تربط الش . 



 
 

2522 

كلػػػين  فػػػرغ الذػػػاعر  ػػػن كصػػػن الركضػػػة  رػػػا إلػػػس الغػػػرض  ػػػن 
الهصػػػن كهػػػه الػػػ    ػػػيتي فػػػي صػػػيغة أفعػػػا التفزػػػيا فيشتقػػػا إلػػػس السعػػػادؿ 

 كالسداك  ل  ه الركضة في لدش ا كجسال ا، كهه يط العساد.
فػػي أربعػػة أبيػػات فقػػط تتػػدأ بالتيػػت الثالػػف  أ ػػا السػػمه  الثػػااي فجػػاء

سػػػا،  عذػػػر كتشت ػػػي بالتيػػػت الدػػػادس عذػػػر كيزػػػم التشػػػاء فػػػي تركيبػػػ  سػػػبه ج 
فيػػ  ا ػػم العسػػاد كاثػػره كلػػ ل   التفريهكاسػػتخدـ لػػرؼ الشفػػي فيػػ  االا كالسػػراد بػػ

 كصن العقهد كالآللي.
كجػػػاء السػػػمه  الثالػػػف فػػػي ثالثػػػة أبيػػػات، كاشػػػتسا فػػػي دايمػػػ  عمػػػس 

 في  كـر العساد كجهده. التفريهالسراد بيسس جسا ك 
د في  الشعهت با  التفريهكجاء  الرابه في التيت اليير كلده، كلم  عد  

جاء اعت كالد هه ل دن ال كر كاشتسا عمس  راعػاة الش يػر بػين ابػن العسيػد 
هػػػػػر، كأبػػػػي إسػػػػحاؽ 132هػػػػػر، كعتػػػػد الحسيػػػػد بػػػػن  حيػػػػس الكاتػػػػب ات366ات

 هػر.384الؿ الرابي اتهإبراهيم بن 
ك ػػن هػػ ا السػػمه  اتزػػس أف التػػد ه لػػيس زيشػػة فقػػط كماسػػا هػػه فػػي 
صػػػسيم التشػػػاء التركيتػػػي، كأف الش ػػػر إليػػػ  اشبغػػػي أف  كػػػهف فػػػي إ ػػػار تركيػػػب 

 أسمه  جيد لمربط بين السعااي كسب  التراكيب. التفريهالجسمة، كأف 
 
فػػػاف هػػػ ه الدراسػػػة جػػػاءت لػػػهؿ إ كاايػػػة إعػػػادة قػػػراءة التػػػراث بعػػػد، ك 
ي  ػػن  ش ػػهر  عاصػػر، كاستكذػػاؼ ألػػد السػػاليب التػػي تخزػػه ل ػػ ا البالغػػ

اإلجراء كتثتت صالليت ا كاجاعت ا كتسيزها، كت عطي الساليب التد يية قيسة 
تيسيدػػية بشاخيػػة قتػػا إعطػػاء القػػيم الرػػهتية التػػي تتجمػػس فػػي الزيشػػة كالزيػػرؼ 

 .-عشد بعل البالثين-الستتغي  ن فشهف التد ه
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ه  كالػػػد  ػػػن أسػػػاليب التػػػد ه، كالشػػػ  أف كقػػػد كقػػػن البحػػػف  ػػػه أسػػػم
هشػػاؾ غيػػره  ػػن السػػاليب التػػي تحقػػ  التػػرابط كاالتدػػاؽ بػػين عشاصػػر التشػػاء 

 الهالد  ثا رد العجاز عمس الردكر، كالمن كالشذر، كغيرهسا.
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 واملراجع املصادر
  ،تحقي ) عتػد الدػالـ هػاركف، اذػر ألسد بن فارس قاايس المغة ،

 ـ.1979دار الفكر، 
 ػ.ه1361ال يرية،  3 هس السحيط، لمفيركزآباد ،  القا 

   ،جسه المغة العربية بالقاهرة. 3السعجم الهسيط  
  ،تحريػػر التحتيػػر فػػي صػػشاعة كالذػػعر كالشثػػر كبيػػاف إعجػػاز القػػرآف

تحقي  د/ لفشي هللا شرؼ،   السجمس البن أبي الصبه السرر ، 
 .ـ1995-هػ1416العمس لمذئهف اإلسال ية 

 تحقيػ  د/ عتػػد الههػا  عػػزاـ،   كتػا  الجس هريػػة  ،شتػػيداػهاف الست
 ـ.2666لمتراث، 

 لمدػػػػػيه يفػػػػػي عمػػػػػم السعػػػػػااي كالتيػػػػػاف، جسػػػػػاف شػػػػػرح عقػػػػػهد ال ،  
 ـ.1939 -هػ1358الحمتي، 

  ،تحقيػ  د/ البن رشي  القيركااػيالعسدة في صشاعة الذعر كاقده ،
 -هػػػػ1426ذػػػر  كتبػػػة الخػػػااجي، الشتػػػه  عتػػػد الهالػػػد شػػػعالف،   ا

 .ـ2666
  ،كتبػة اآلدا ، الخطيػب القزكيشػياإل زاح لتمخي  السفتػاح    ،

 القاهرة.
   خترر سعد الدان التفتازااي عمس تمخي  السفتاح، ضسن كتػا 

 شركح التمخي ،   دار الكتب العمسية، بيركت.
  لاشػػػػػية الدسػػػػػهقي عمػػػػػس  خترػػػػػر الدػػػػػعد، ضػػػػػسن كتػػػػػا  شػػػػػركح

 التمخي .
  ،تحقيػ  ر الدان بن  ال بدالسرباح في السعااي كالتياف كالتد ه ،

 .1989د/ لدشي عتد الجميا اهسن،    كتبة اآلدا ، 
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  ،ضػسن كتػا  لمدػبكيعركس الفػراح فػي شػرح تمخػي  السفتػاح ،
 شركح التمخي .

  ،تحقيػػػػ ) هللا لػػػػاـز القر ػػػػاجشي ش ػػػػاج التمغػػػػاء كسػػػػراج الدبػػػػاء ،
 دار الغر  اإلسال ي. 3الحتيب بن الخهجة،  

  ،ضػسن كتػا  رسػاخا التمغػاء لسحسػد كػرد  لمبغػدادقااهف البالغة ،
 ـ.1954-هػ1374القاهرة،  4عمي،  

  ، ال يئػػة العا ػػة البػػن لجػػة الحسػػه ، يزااػػة الد  كغا ػػة الر  
ـ، ادػػػػػػػػخة  رػػػػػػػهرة عػػػػػػػػن   دار الكتػػػػػػػػب 2614لقرػػػػػػػهر الثقافػػػػػػػػة، 

 السررية.
   ،كتبػػػػػة  1دكاكيػػػػػن الذػػػػػعراء العذػػػػػرة، صػػػػػشعة هللا فػػػػػهز  لسػػػػػزة 

 ـ .2667 -ػه1428اآلدا ، القاهرة 
  ،تحقي ) شاكر البن  عرهـ السدايأاهار الربيه في أاهاع التد ه ،

 ـ.1968-هػ1388هاد  شكر،   العراؽ، 
  ،لمعمػه ، الطراز الستزسن لسرار البالغة كعمـه لقػاخ  اإلعجػاز

   دار الكتب العمسية، بيركت.
  ،تحقيػػػ ) د/ ألسػػػد ألسػػػد أسػػػا ة بػػػن  شقػػػ ، التػػػد ه فػػػي اقػػػد الذػػػعر

د/ لا ػد عتػد السجيػد،  راجعػة أ/ إبػراهيم  رػطفس،   كزارة بدك ، ك 
 الثقافة كاإلرشاد القه ي.

  أيبػػار أبػػي تسػػاـ، لبػػي بكػػر الرػػهلي،   لجشػػة التػػيليت كالترجسػػة
 كالشذر.

  ،اذػػػػر دار د/ ألسػػػػد  هسػػػػسالرػػػػبغ التػػػػد عي فػػػػي المغػػػػة العربيػػػػة ،
 ـ.1969-هػ1388الكاتب العربي، 
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 د/ هللا هللا أبػػػه لسدػػػاخا التيػػػاف،  الترػػػهير التيػػػااي) دراسػػػة تحميميػػػة
 ـ.1997 -هػ148/18 كتبة كهبة،  4،   هسس

  ،طبعػػػػػة السػػػػػدارس لمسرصػػػػػفيالهسػػػػػيمة الدبيػػػػػة لمعمػػػػػـه العربيػػػػػة  ،
 هػ.1292السمكية، 

   ، 1عمم لغة الش ) السفاهيم كاالتجاهات، د/ سػيد لدػن بحيػر 
 ـ.2664-هػ1424 ؤسدة السختار، 

  ،ترجسػػة) د/ تسػػاـ د  بهجرااػػد ركبػػرتالػػش  كالخطػػا  كاإلجػػراء ،
 ـ.2667-هػ1428عالم لكتب،  2لداف،  

  ،سػػمهبيات المدػػااية) آفػػاؽ جداػػدة د/ سػػعد فػػي البالغػػة العربيػػة كال 
 ـ.2663،   الكهيت،  رمهح

  ،تحقيػػػػػػػ ) عتػػػػػػػد الدػػػػػػػالـ هػػػػػػػاركف،   لمجػػػػػػػالظالتيػػػػػػػاف كالتتيػػػػػػػين ،
 الخااجي.

  ،كعمػػ  عميػػ ) قػػرأه دالخػػا اإلعجػػاز، ل  ػػاـ عتػػد القػػاهر الجرجػػااي
 ـ.1992 -هػ1413الخااجي،  3 حسهد هللا شاكر،  

  ،ختػػػارات الذػػػػعر الجػػػاهمي أك دكاكيػػػػن الذػػػعراء الدػػػػتة الجػػػػاهميين 
 كتبػػػة القػػػاهرة،  4بذػػػرح كترتيػػػب الذػػػي  عتػػػد الستعػػػاؿ الرػػػعيد ،  

 ـ.1968-هػ1387
 لمعسػػػػػػاد ريػػػػػػدة القرػػػػػػر كجريػػػػػػدة العرػػػػػػر، قدػػػػػػم شػػػػػػعراء الذػػػػػػاـ، ي

ر  فيرا،  به السجسػه العمسػي العربػي شك الصف ااي، تحقي ) د/
 ـ.1955 -هػ1375بد ذ ، 

  ،السعجػم الكتيػػر، لمطترااػػي، تحقيػػ ) هللا  بػػن عتػػد السجيػػد الدػػمفي
  كتبة ابن تيسية. 2 

 


